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احد مشاريع »اي جي ايه« للهندسة املعمارية

د.سلطان باهبري ووزير االتصاالت الغيني

مشروع مول 360 أحد أبرز مشاريع شركة التمدين

معاذ الرومي

أداء صناديق إيفا في سبتمبر.. »متفوق«

»أمان« بين هيئات الضمان العربية واإلسالمية

50 ألف دوالر هدية »زين« األسبوعية 
»eeZee« لعمالء الـ

حققت صناديق ايفا لالسهم احمللية عوائد 
متميزة خالل شهر س���بتمبر 2009 بناء على 
تقرير جلوبل الشهري عن أداء صناديق االسهم 

احمللية.
فقد ارتفع صندوق ايفا االس���تثماري %1.81 
خالل شهر سبتمبر وتفوق بذلك على أداء املؤشر 
الوزني لس���وق الكويت لالوراق املالية الذي 
انخفض مبقدار 2.44% خالل نفس الفترة. اما 
صندوف ايفا االس���المي )العسجد( فقد ارتفع 
0.56% خالل شهر س���بتمبر محققا بذلك اداء 
متميزا نسبة الى مؤشر شركة املدار املتوافق 
مع الشريعة االسالمية والذي سجل انخفاضا 

مبقدار %4.47.
وصرح نائب الرئيس لالس���هم احمللية في 
ادارة االصول عبداهلل اخلزام بأن أداء صناديق 
ايفا هذا الشهر تعد من بني افضل النتائج التي 
حققتها الصناديق املماثلة، مما يؤكد متيزنا في 
ادارة الصناديق احمللية، فقد انتهجت الصناديق 
منذ بداية العام سياسة استثمارية تعمل جاهدة 

على تعزي��ز العوائد من خالل تنويع االصول 
واحملافظ��ة على بعض السيولة في الصناديق 
لالستف��ادة م��ن الفرص االستثمارية املتواجدة 
في الس��وق، وعل��ى الرغ��م من اننا في الربع 
االخير من الس���ن��ة وال��ذي يش���ه��د تاريخيا 
تراجعا في حركة التداول، اال ان وجود فرص 
شراء جاذبة لعدد من االسهم سيرفع من حركة 

التداول.
وذكر ان أداء السوق الكويتي يتأثر ايجابا 
بارتفاع اسعار النفط التي وصلت الى اسعار 
تتجاوز 75 دوالرا للبرميل، اضافة الى حركة 
مؤشرات االسواق العاملية والتي شهدت ارتفاعات 

مجزية منذ بداية السنة.
واضاف ان فري���ق ادارة الصناديق احمللية 
لديه نظرة ايجابية جتاه سوق الكويت لالوراق 
املالية، وبالنظر الى التقييمات احلالية وشح 
السيولة في السوق، فإن الفرص االستثمارية 
عالية جدا، مؤك���دا ان الصناديق مؤهلة جيدا 

لالستفادة من هذه الفرص.

أعلنت املؤسسة العربية لضمان االستثمار 
وائتمان الصادرات »ضمان« أنها تنظم بالتعاون 
مع املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان 
الصادرات )عضو في مجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية( والشركة اللبنانية لضمان القروض 
»ملتقى هيئات الضمان العربية واإلس���المية 
األول« ف���ي العاصم���ة اللبنانية بيروت خالل 

يومي 27 و28 أكتوبر اجلاري.
وأوضحت املؤسس���ة في بيان صحافي أن 
امللتقى سيحظى مبشاركة هيئات تأمني ائتمان 
الصادرات في مختلف الدول العربية واإلسالمية 
األعضاء في املؤسستني، وسيبحث في جلسته 
اخلامسة اتفاقية إنشاء »احتاد أمان« الذي سيضم 
جميع هيئات تأمني ائتمان الصادرات العربية 

واإلسالمية. 
وأضاف البيان أن امللتقى الذي س���يتضمن 
ست جلس���ات عمل على مدى يومني سيبحث 
العديد من القضايا واملوضوعات ذات االهتمام 
املشترك ومنها تطورات أنشطة هيئات تأمني 
ائتمان الصادرات األعضاء في اجللسة األولى 
والعالقة بني التمويل وتأمني ائتمان الصادرات 
في اجللسة الثانية في حني ستتناول اجللسة 
الثالثة موضوع التعاون بني هيئات تأمني ائتمان 
الصادرات واجللسة الرابعة تأثير وانعكاسات 

األزمة املالية على صناعة تأمني االئتمان.
وأشار البيان إلى أن امللتقى سيختتم أعماله 
باجللس���ة السادسة التي س���تتضمن إصدار 
البيان اخلتامي للملتقى وتوصياته والتوقيع 
على اتفاقية »احتاد أمان«. وأش���ار البيان إلى 
أن هيئ���ات تأمني ائتمان الص���ادرات العربية 
واإلسالمية الوطنية واإلقليمية والبالغ عددها 
20 مؤسسة وفرت خالل العام 2008 ضمانات 
بقيمة تناهز 13 مليار دوالر لفائدة املصدرين 
واملصارف واملس���تثمرين من الدول األعضاء 
بينما قدمت مؤسسات الضمان املنضوية حتت 
»احتاد بيرن« ما قيمته 1.5 تريليون دوالر خالل 

نفس العام. 
وتتمتع املؤسسة العربية لضمان االستثمار 
وائتمان الصادرات »ضمان« واملؤسسة اإلسالمية 
لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات بقدرة مالية 
وس���معة ائتمانية جيدة، إذ حصلت املؤسسة 
العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
على تصنيف -AA »مستقر« من قبل ستاندرد 
اند بورز، في حني حصلت املؤسسة اإلسالمية 
لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات على تصنيف 
»Aa 3« من قبل موديز مما ميثل سندا فنيا وماليا 
مهما لهيئات تأمني ائتمان الصادرات الوطنية 

العربية واإلسالمية.

أعلنت ش����ركة »زي����ن« عن 
 »Lucky Draw« استمرار مسابقة
لعمالء الدفع املسبق »eeZee« وهي 
املسابقة التي القت جناحا كبيرا 

في الفترة السابقة.
ف����ي بيان  الش����ركة  وذكرت 
 »Lucky Draw« صحافي أن مسابقة
وجدت تفاعال كبيرا من قبل عمالء 
»زين« طوال فترة إقامتها، األمر 
الذي شجعها على إعادة طرحها 
لعمالء »eeZee« وجمهور »زين« 
بحل����ة جديدة وجوائ����ز مغرية 
إع����ادة تعبئة  لعمالئه����ا، فعند 
الرصيد أو تسديد الفاتورة ب� 5 
دنانير فما فوق سيحصل العميل 
على فرصة دخول السحب على 
جوائز مالية أسبوعيا بقيمة 50 

ألف دوالر.
التنفيذي  الرئي����س  وقال����ت 

للقطاع التجاري باإلنابة في »زين 
الكويت« بيلتشاي اولتشاي: أن 
زين كانت قد جنحت في حتقيق 
أهدافها من هذه املس����ابقة والذي 
الكبير من قبل  ترجمه اإلقب����ال 
عمالئها وانها حترص على تقدمي 
القيمة املضافة لعمالئها من خالل 
التي  جميع اخلدمات والعروض 
تطرحها، هذا إلى جانب حرصها 
على خلق روح املتعة واملغامرة 
بني عمالئها. وأضافت ن السوق 
الكويتية باتت واحدة من األسواق 
الواعدة التي تستفيد من خدمات 
تكنولوجي����ا االتصاالت املتنقلة 
هذا باإلضافة الى أن العميل بات 
يعي الفوائد التي قد يجنيها من 
جانب التقنية احلديثة التي نقدمها 
القيمة  عبر ش����بكاتنا وخدمات 
املضافة التي نحرص على تواجدها 

بجميع العروض واخلدمات التي 
نطرحها.

 Lucky« يذك����ر أن مس����ابقة
Draw« متنح جميع عمالء »زين 
eeZee« فرصة الفوز بجوائز نقدية 
اسبوعيا، ومع كل إعادة تعبئة خط 
»eeZee« فئة 5 دنانير وما فوق 
يحصل العميل على فرصة الدخول 
في السحب األسبوعي بقيمة 50 
الف دوالر والذي سيستمر حتى 

نهاية شهر نوفمبر.
وأكدت على أن »زين« مستمرة 
في تقدمي أفضل اخلدمات وطرح 
أفض����ل العروض مبا يتوافق مع 
رغبات وطموحات عمالئها، موضحا 
أن الشركة عودت عمالءها على أن 
تقدم خدماتها لهم بطريقة مميزة 
تتناسب مع مس����توى رغباتهم 

واحتياجاتهم.

صندوق إيفا االستثماري ارتفع %1.81

»Lucky Draw« تواصل حمالتها الترويجية بعد نجاحها في مسابقة

»التمدين« أفضل مطّور عقاري في الكويت
منحت مجل���ة »يورومني« 
العاملية شركة التمدين العقارية 
لقب »أفضل مطور عقاري« في 
الكويت لعام 2009 للسنة الرابعة 
عل���ى التوالي، وذلك من خالل 
استفتاء أجرته مجلة يورومني 
املالية العاملية والتي تعد أحد 
ابرز املج���الت املتخصصة في 
القطاع املال���ي والعقاري على 

مستوى العالم.
وبهذه املناسبة أعرب مدير 
إدارة التس���ويق معاذ الرومي 

عن اعت���زازه باحلصول على 
ه���ذه اجلائ���زة مم���ا يعكس 
الش���ركة ف���ي احلفاظ  جناح 
على املستوى العالي من خالل 
التركيز على االبتكار والتميز 
العمل  واألداء في رسم خطط 
التوسعية  واإلس���تراتيجيات 
لبناء وتطوير مشاريع عقارية 
ذات حلول متكاملة ومتعددة 
االس���تخدام على املس���تويني 
احمللي واإلقليمي وكذلك تهتم 
شركة التمدين بجودة خدماتها 

وتقدمي أفضل أساليب احلياة 
العصرية، معتبرا هذا التقدير 
التصنيف  من قبل مؤسسات 
العاملية املتخصصة  والتقييم 
الثقة وتقدمي  دعوة لتجدي���د 

أفضل اخلدمات.
وأوضح ان لشركة التمدين 
س���جال حاف���ال م���ن اجلوائز 
اإلقليمية والعاملية التي تتعلق 
مبجال القطاع العقاري عموما 
وباألخص تطوير قطاع عقارات 
مراكز التسوق، وقد سبق لشركة 

التمدين العقارية أن فازت بثالث 
جوائز سابقة من مجلة يورومني 
مما يؤكد ريادتها وأداءها املتميز 
وقدرتها عل���ى خدمة عمالئها 
وتلبية احتياجاتهم واستيعاب 
متطلبات السوق العقاري مبا 
يتناس���ب مع املعايير العاملية 
لهذا القطاع وذلك من خالل خلق 
عالمة بارزة في مجال التطوير 
العقاري للمش���اريع املتعددة 
االستخدام ذات الطابع املعماري 

والعمراني املتميز.

لعام 2009 للسنة الرابعة على التوالي

»هيتس تلكوم« من »غينيا االستوائية« ألول مرة: »ألو.. الكويت«
أعلن رئي���س مجلس اإلدارة 
في شركة هيتس تلكوم القابضة 
د.سلطان باهبري عن إطالق أعمال 
التشغيل التجريبي لشبكة الشركة 
في »غينيا االستوائية« وذلك يوم 
11 أكتوب���ر اجلاري حيث مت أول 
اتصال دولي بني الشركة في غينيا 
االستوائية واملركز الرئيسي في 

الكويت.
وقال باهبري في بيان صحافي 
أمس ان تدشني النشاط التجريبي 
يأتي ضم���ن االس���تعداد لبدء 
الفعلي اعتبارا من 12  التشغيل 
نوفمبر املقب���ل، حيث مت تقدمي 
املوع���د بع���د أن كان محددا له 
ديسمبر وذلك بسبب اجلهوزية 
املبكرة للشبكة.إذ يتوقع أن يشهد 
التدشني حضورا كثيفا من رجال 
املال واألعمال اخلليجيني والعرب 

إضافة إلى احلكومة الغينية.
وأفاد بأن تكاليف اجناز البنية 
التحتية في غينيا االس���توائية 
تصل إلى 83 مليون دوالر حتى 
اآلن، فيما ينتظر أن ترتفع هذه 
الكلفة مع تنفيذ اإلستراتيجية 
التوسعية للشبكة خالل املرحلة 
املقبلة خصوصا ان السوق الغيني 
شاسع وبه عوامل ايجابية تدفع 

إلى ذلك.
وأعرب عن تفاؤله بان االنطالقة 
احلقيقية للش���ركة ستكون من 
غينيا السيما ان صافي األرباح 

وأش���ار إلى أن هيت���س غينيا 
والتابعة بنسبة 51% لشركة هيتس 
تلكوم قد أجرت أول مكاملة ناجحة، 
الفتا إلى أنها املشغل الثاني في 
سوق غينيا االستوائية بعد شركة 
فرانس تلكوم. وتوقع باهبري أن 
حتمل بداية التشغيل في غينيا 
االستوائية العديد من التطورات 
االيجابية على مستوى هيتس 
تلكوم وذلك أن »هيتس غينيا« 
تعم���ل في دولة غني���ة باملوارد 
الطبيعي���ة وتتمت���ع مبعدالت 
»ARPU« وهي األعلى في القارة 
األفريقية، في الوقت الذي تسعى 
فيه إلى كس���ر احت���كار خدمات 
االتصاالت املتنقلة للس���وق مع 

تقدمي خدمات جديدة للعمالء.

اقتناص الفرص

 وذكر أن إدارة الشركة أصابت 
خ���الل العام املاض���ي 2008 في 
اس���تثمار الفرص الكبيرة التي 
جنحت في اقتناصها في سنتها 
األولى من خالل عمليات االستحواذ 
والصفقات املتميزة التي نفذتها 
في كثير من األسواق إذ ينتظر أن 
ينعكس ذلك على معدل العوائد 
اخلاصة بها، األمر الذي يوضحه 
الكثير من املؤسسات  تقييمات 
املالية العاملية ألصولها سواء في 
غينيا أو غيرها من األقطار التي 

تنشط فيها.

املتوقعة من هذا السوق يصل إلى 
نحو 27 مليون دوالر في السنة 
الثانية من التشغيل وفي السنة 
الثالثة 35 مليونا، إلى أن يصل 
في السنة اخلامسة إلى 50 مليون 
دوالر، فيما توق���ع أن تتجاوز 
إيرادات الشركة مع نهاية العام 
2011 حدود ال� 250 مليون دوالر.  
وأكد استهداف »هيتس غينيا« 

لش���ريحة كبيرة من املشتركني 
خالل املرحل���ة املقبلة كي تصل 
قريبا إلى 51 ألف مشترك، على أن 
ينمو هذا املعدل بعد ذلك ليصل 
إلى نحو 190 ألفا في 2010 وأكثر 

من 300 ألف في 2011.

جودة االستثمار

وأشار في مضمون تصريحاته 

إلى أن املتعارف عليه في سوق 
االتصاالت هو بطء حتقيق العوائد 
خالل األعوام األولى إال أن ارتفاع 
»ARPU« في غينيا يجعل »هيتس 
غينيا« تكسر هذه القاعدة إضافة 
إلى النسبة املستهدفة سواء من 
حيث عدد املشتركني أو العوائد أو 
صافي األرباح، وهذا يؤكد جودة 
اس���تثماراتنا في هذه األسواق. 

تكاليف البنية التحتية للشبكة تصل إلى 83 مليون دوالر

Mixed-Use Future Category آي جي إيه للهندسة« المعمارية تفوز بجائزة«

MASDAR الرئيس����ة أكد د.ناصر 
بالقول: »منذ البداية أحسسنا بأن 
املقدمة تش����كل عالمة  التصاميم 
فارقة في الهندسة املعمارية. ألننا 
اس����توحيناها من تقاليد محلية 
أزلية، ومنازج إقليمية هندس����ية 
تس����تجيب لعوامل املناخ وتأخذ 
باعتباره����ا الثقاف����ة احمللية في 
قالب واحد تعكس صورة شركة 
أبوظبي لطاقة املستقبل ومبا تنعم 
به اإلم����ارات العربية املتحدة من 

مكانة رفيعة«.
وقد روعي بالتصميم شموله 

احتفل����ت ش����ركة اي جي ايه 
للهندسة املعمارية مؤخرا بفوزها 
الكبي����ر في حف����ل توزيع جوائز 
»سيتي س����كيب« في دبي حيث 
 Mixed-Use حصلت على جائزة

.Future Category
وعقب فوز الشركة بعد منافسة 
ش����ديدة مع ش����ركات ثالث عقب 
د.ناصر بدر أبواحلسن وجواكني 
بيريز جويكوش����يا املؤسس����ان 
والقياديان في اي جي ايه بعد حصد 
اجلائزة بالقول انها جاءت نظير ما 
بذاله من جهد وحققاه من إجنازات 
 MASDAR في مشروع مبنى مكاتب
الرئيسة في إمارة أبوظبي/ دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
يذكر ان جوائز »سيتي سكيب« 
إحدى أرقى جوائز متنح لإلجناز 
على صعيد الهندسة املعمارية في 
العالم تكرميا لإلبداع التصميمي 
والتميز املعماري في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، باإلضافة 
إلى كل من جنوب وش����رق آسيا 

وأميركا الالتينية.
يفوز بهذه اجلائ����زة الرفيعة 
كل مهندس معماري أثبت جدارة 

واستثنائية سواء في ما حققه من 
أفكار، أداء أم إجناز في األس����واق 
الرئيس����ة ومواق����ع  الصاع����دة 

املشاريع.
وقد حضر حفل توزيع اجلوائز 
الذي نظمته سيتي سكيب في فندق 
حياة دب����ي كبار املتخصصني في 

الصناعة.
وهنا يقول بيريز جويكوشيا: 
»يغمرنا الشعور بالسعادة البالغة 

لفوزنا بهذه اجلائزة الرفيعة«.
ويضيف: »جتسد هذه اجلائزة 
أكبر دليل على جن����اح ما نقدمه 
من تصاميم خالقة إبداعية وتؤكد 
مقدرتنا ف����ي إدراك وتفهم ثقافة 
وتقالي����د املجتمع الذي نعيش����ه 
من جه����ة، وتفوقنا ف����ي مضمار 
البن����اء م����ن جهة  تكنولوجي����ا 

أخرى.
نحن نشعر باالمتنان إلى شركة 
أبوظبي لطاقة املس����تقبل وكذلك 
ملبادرات MASDAR في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ألن الفضل في إجناز 
هذا املش����روع يعود إلى رؤيتهم 

وطموحاتهم أوال وأخيرا«.
 وف������ي ش�����رح مل��ش������روع

»masdar hq competition« - مكاتب 

بعامل الراحة الصرفة دون التفريط 
بعامل ترشيد الطاقة إلى حد أقصى، 
فضال عن توظيف مؤثرات البيئة 
احمللية بش����كل رئيس����ي. فكانت 
احلصيل����ة النهائية تصميم يقي 
نفسه من حرارة شمس الصحراء 
الالذعة ويوفر مناظر ونورا مظلال 

إلى درجة عالية.
ويتوسط التصميم تسعة باحات 
مظللة متتد من أعلى نقطة في املبنى 
إلى أدنى مستوى فيه. وتختلف 
تصاميم اجلدران املخروطية طبقا 
ملاهيتها وإطاللتها سعيا لالستفادة 
من النور ما أمكن والسماح بنافذة 

إلى داخل املكاتب.
أما حديق����ة مبنى املكاتب فقد 
صممت بعد األخذ باالعتبار فكرة 
الواحة اخلضراء وفي أس����اليب 
مختلفة. وقد شكل املوقع مساحته 
اخلضراء سلسلة من حدائق مائية 
خاصة تكاد أن تكون ش����خصية 
تزخر بأش����جار النخيل واملروج 
اخلضراء. ناهيك عن حديقة الروف 
ت����وب التي توجت ه����ذه التحفة 
املعماري����ة. وال ريب أن االحتفاظ 
مباء األمطار لالس����تفادة منه في 
دورة احلي����اة اليومية الطبيعية 

من خالل اعتم����اد نظام التبخير 
قد أعاق تقدم أعمال احطام املبنى 
منعا للتسريب وترصيف املساحات 

املفتوحة.
املبنى  أما بش����أن حس����ابات 
الهندسية، فإن تصميم هيكل املجمع 
يفيد في دفع الهيكل الرئيسي إلى 
الغالف اخلارج����ي للمبنى حيث 
الرياح  ف����ي حتمل  كفاءته تكمن 

وغيرها من احلموالت.
ويعكس الهيكل األدنى املفتوح 
بناء هيكل سطحي في مكان اإلطار 
الفوالذي املكش����وف يتناسب مع 
ظروف الطقس والتقاليد احمللية 

وتكنولوجيا العمارة.
بفضل ما قدمت����ه اي جي ايه 
للهندس����ة املعمارية من تصاميم 
إبداعية متت في ستوديو الشركة، 
كتب النجاح ملشروع مبنى املكاتب 
الرئيسة ل� MASDAR. يقدم ستوديو 
التصميمات خدمات اس����تثنائية 
بحي����ث مينح املوهوبني في مناخ 
الهندسة املعمارية وفي جميع شبكة 
اي ج����ي ايه الدولية فرص العمل 
جنبا إل����ى جنب إلعطاء اخلبرات 
احمللية والدولية فرص املشاركة في 

إجنازاتهم املعمارية املتميزة.

من »سيتي سكيب« وبعد منافسة مع 3 شركات


